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Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη της Βουλής των Αντιπροσώπων του Μεγάλου Δουκάτου 
του Λουξεμβούργου, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των 
γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα 
(«κανονισμός ενιαίας ΚΟΑ»)
(COM(2010)0799 – C7-0008/2011 – 2010/0385(COD))

Βάσει του άρθρου 6 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, κάθε εθνικό κοινοβούλιο μπορεί, εντός προθεσμίας 
οκτώ εβδομάδων από την ημερομηνία διαβίβασης ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης, να 
απευθύνει προς τους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής αιτιολογημένη γνώμη στην οποία εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους εκτιμά ότι 
το εν λόγω σχέδιο δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρμόδια για την τήρηση της 
αρχής της επικουρικότητας είναι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.

Επισυνάπτεται, προς ενημέρωσή σας, αιτιολογημένη γνώμη της Βουλής των Αντιπροσώπων 
του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου σχετικά με την ως άνω πρόταση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΨΗΦΙΣΜΑ

Η Βουλή των Αντιπροσώπων

• λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 168 του κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων·

• υπενθυμίζοντας ότι υποβλήθηκε στην Επιτροπή Γεωργίας, Αμπελουργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης 
πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινής 
οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα 
(«κανονισμός ενιαίας ΚΟΑ»), νομοθετική πρόταση η οποία προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
(COM (2010) 799) και υπόκειται σε έλεγχο της επικουρικότητας·

• διαπιστώνοντας ότι η Επιτροπή Γεωργίας, Αμπελουργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης εξέδωσε, κατά τη 
συνεδρίασή της στις 7 Μαρτίου 2011, αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την ως άνω νομοθετική 
πρωτοβουλία·

αποφασίζει να υιοθετήσει την εν λόγω αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής Γεωργίας, 
Αμπελουργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, με το ακόλουθο περιεχόμενο:

«Η Επιτροπή Γεωργίας, Αμπελουργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, αφού προέβη σε ανάλυση της συμβατότητας των 
διατάξεων της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινής 
οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («κανονισμός ενιαίας 
ΚΟΑ») με την αρχή της επικουρικότητας, εκφράζει τις επιφυλάξεις της όσον αφορά την εν θέματι πρόταση για τους 
εξής λόγους:

Προκαταρκτικές παρατηρήσεις

Η Επιτροπή Γεωργίας, Αμπελουργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης διαπιστώνει ότι ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών 
διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («κανονισμός ενιαίας ΚΟΑ») πρέπει να προσαρμοστεί συνεπεία της 
εφαρμογής της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και κυρίως των άρθρων 290 και 
291 της ΣΛΕΕ.

Η Επιτροπή Γεωργίας, Αμπελουργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης υπενθυμίζει ότι η εναρμόνιση της ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας με τη Συνθήκη της Λισαβόνας πρέπει να βασίζεται στη διασφάλιση επαρκούς και κατάλληλης 
νομοθετικής σταθερότητας.

Η κοινοβουλευτική επιτροπή υπογραμμίζει ότι η επιλογή της προσφυγής στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 
290 της ΣΛΕΕ) πρέπει να γίνεται με περίσκεψη και να αφορά μόνο συγκεκριμένες και περιορισμένες περιπτώσεις. 
Πλην όμως, γενικά, η πρόταση προβλέπει υπερβολικά μεγάλο αριθμό κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων οι οποίες, 
επιπλέον, δεν είναι επαρκώς καθορισμένες όσον αφορά τους στόχους τους, το περιεχόμενό τους και το πεδίο 
εφαρμογής τους.

Η κοινοβουλευτική επιτροπή επικρίνει, ως εκ τούτου, τη χρήση της διατύπωσης «...η Επιτροπή μπορεί να 
θεσπίζει, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις ...», θεωρώντας ότι δεν είναι αρκετά συγκεκριμένη, με αποτέλεσμα να 
μπορούν να δημιουργηθούν ενδεχομένως νομικές αντιφάσεις.
Εξάλλου, στη συντριπτική πλειονότητά τους οι πράξεις αυτές είναι τεχνικού χαρακτήρα και στοχεύουν στην 
ομοιόμορφη εφαρμογή της νομοθεσίας στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καταρχήν, κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, οι υπό εξέταση διατάξεις και τα μέτρα θα έπρεπε, ως εκ τούτου, να 
μπορούν να αποφασίζονται με εκτελεστικές πράξεις και όχι με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.
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Είναι επίσης σκόπιμο να υπογραμμιστεί ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί η απαραίτητη ποιότητα και δυνατότητα 
εφαρμογής των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, πρέπει να ζητείται εγκαίρως η γνώμη των εμπειρογνωμόνων των 
κρατών μελών και η γνώμη τους πρέπει να λαμβάνεται δεόντως υπόψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πράγματι, η υλοποίηση της ενιαίας ΚΟΑ βασίζεται επί του παρόντος σε μια στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, 
τα οποία εκπροσωπούνται από εθνικούς εμπειρογνώμονες ειδικότερα στους κόλπους της επιτροπής διαχείρισης 
«ενιαίας ΚΟΑ».

Η Επιτροπή Γεωργίας, Αμπελουργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης είναι της άποψης ότι η προτεινόμενη 
προσαρμογή, εκχωρώντας τόσο ευρεία εξουσία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα μειώσει σοβαρά τη δυνατότητα 
των κρατών μελών να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, με αποτέλεσμα να μην μπορούν 
πλέον να ληφθούν υπόψη οι διάφορες ειδικές γνώσεις οι οποίες έχουν αποκτηθεί στα κράτη μέλη σε περιφερειακό 
επίπεδο και οι οποίες είναι απαραίτητες για την κατάλληλη εφαρμογή κάθε νομοθετικής πράξης στον τομέα της 
κοινής οργάνωσης των αγορών.

Εξέταση της συμβατότητας των διατάξεων της πρότασης κανονισμού με την αρχή της επικουρικότητας

Στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ορισμένα στοιχεία του παραρτήματος V έχουν διαγραφεί, 
καθιστώντας την Επιτροπή τη μόνη αρμόδια εν προκειμένω μέσω της θέσπισης των εν λόγω μέτρων με 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Έτσι, το ισχύον παράρτημα V.A.IIΙ του κανονισμού 1234/2007 ενιαίας ΚΟΑ ορίζει κατά τρόπο γενικό και άνευ 
επιφυλάξεων ότι το κράτος μέλος μπορεί να υποδιαιρεί τις κατηγορίες για τα σφάγια βοοειδών σε τρεις 
υποκατηγορίες. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταργεί την εν λόγω γενική διάταξη και προβλέπει στο 
άρθρο 35, παράγραφος 3, στοιχείο α) της πρότασής της ότι η Επιτροπή μπορεί να επιτρέπει την υποδιαίρεση αυτή 
με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Το παράρτημα V.A.IV του ίδιου κανονισμού ορίζει κατά τρόπο γενικό και άνευ επιφυλάξεων ότι το κράτος μέλος 
μπορεί να επιτρέπει διαφορετική παρουσίαση των σφαγίων βοοειδών για στατιστικούς λόγους όσον αφορά τον 
καθορισμό των τιμών. Η πρόταση της Επιτροπής καταργεί την εν λόγω γενική διάταξη και προβλέπει στο άρθρο 
35, παράγραφος 3, στοιχείο β) της πρότασής της ότι η Επιτροπή μπορεί να την επιτρέπει με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις.

Βάσει του ίδιου σκεπτικού, το παράρτημα V.B.ΙΙI του κανονισμού 1234/2007 ορίζει κατά τρόπο γενικό και άνευ 
επιφυλάξεων ότι το κράτος μέλος μπορεί να επιτρέπει διαφορετική παρουσίαση των σφαγίων χοίρων υπό 
ορισμένες προϋποθέσεις. Η πρόταση της Επιτροπής καταργεί την εν λόγω γενική διάταξη και προβλέπει στο 
άρθρο 35, παράγραφος 3, στοιχείο δ), σημείο i) της πρότασής της ότι η Επιτροπή μπορεί να την επιτρέπει με 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Ομοίως, το παράρτημα V.Γ.IV ορίζει κατά τρόπο γενικό και άνευ επιφυλάξεων ότι το κράτος μέλος μπορεί να 
επιτρέπει διαφορετική παρουσίαση των σφαγίων προβάτων υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Η πρόταση της 
Επιτροπής καταργεί την εν λόγω γενική διάταξη και προβλέπει στο άρθρο 35, παράγραφος 3, στοιχείο δ), σημείο 
ii) της πρότασης ότι η Επιτροπή μπορεί να την επιτρέπει με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.
Αυτές οι τέσσερις διατάξεις δεν σέβονται την ισχύουσα πολιτική κατάσταση, καταργούν ορισμένες αρμοδιότητες 
των κρατών μελών και παραβιάζουν την αρχή της επικουρικότητας. Επίσης, υπερβαίνουν σε μεγάλο βαθμό τα 
όρια του πλαισίου της απλής εναρμόνισης με τη ΣΛΕΕ.
Τα άρθρα 35, παράγραφος 3, στοιχείο α), 35, παράγραφος 3, στοιχείο β), 35, παράγραφος 3, στοιχείο δ), σημείο i) 
και 35, παράγραφο 3, στοιχείο δ), σημείο ii) πρέπει να διαγραφούν και τα παραρτήματα V.A.ΙΙΙ, V.A.IV, V.Β.III, 
V.Γ.IV πρέπει να αναδιατυπωθούν σύμφωνα με το αρχικό κείμενο του κανονισμού 1234/2007.

Συμπέρασμα

Η πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση 
κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («κανονισμός 
ενιαίας ΚΟΑ») τείνει να αποδυναμώσει τη θέση των κρατών μελών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Εκχωρεί 
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στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπερβολικά ευρεία εξουσία έγκρισης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων και περιλαμβάνει 
ορισμένες διατάξεις οι οποίες είναι ασύμβατες με την αρχή της επικουρικότητας.»

Ψήφισμα εγκριθέν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στη δημόσια συνεδρίασή της στις 8 
Μαρτίου 2011

Ο Γενικός Γραμματέας, Ο Πρόεδρος,
Claude Frieseisen Laurent Mosar


